
WIE GUMMI 

WETTERSCHUTZ-

SILICON 

(Силиконов уплътнител 

с отлична устойчивост 

на атмосферни влияния)

Алкоксил-силикон за 

универсално приложение. 

Отлична устойчивост на 

атмосферни влияния.

Съответства на най-високия клас качество DIN

18545-E. Отлична устойчивост на атмосферни 

влияния. Отлична адхезия със стъкло, метали, 

пластмаси и строителни материали. Добро 

лепило за огледала. Постоянна гумоподобна 

еластичност дори при студено време. Добър 

повърхностен блясък. Без неприятна миризма. 

Възпрепятства образуването на плесен и 

бактерии (без прозрачния). Устойчив на UV 

лъчи. Поддържа гумоподобна еластичност 

дълги години. Наличен в стандартни цветове, 

дървесни и с метален ефект.

Издържа на вятър и лошо 

време. Тук фасадата е от 

стъкло и алуминий .

Еластично фугоуплътняване на фасади 

За стъклени и алуминиеви фасади, стъклени и медни покриви, зимни 

градини. За строителни спойки и всички приложения на закрито. На 

открито и закрито.

Характеристика на продукта

Приложение



Подходящи 

повърхности

:

Стъкло, метали, PVC, акрил, поликарбонат, керамика, емайл, добре 

прилепваща боя, бетон, мазилка, зидария, дърво. Издръжлива на 

натоварване, чиста, обезмаслена, суха.

Подготовка : Покрийте ръбовете около фугите с лента. Леко изшкурете металите 

и синтетичните материали. Отстранете мазнините със спирт. 

Грундирайте абсорбиращите основи, разположени в професионални 

мокри зони и на открито с грунд WIE GUMMI VORANSTRICH.

Разход: ок. 25 ml/m при фуга 5x5 мм. Покривна способност (310 ml):

около 12 m за фуга 5х5 mm Широчина на фуга: 5-35 mm. Температура на 

нанасяне: 0-40 °С. Време за образуване на ципа: ок. 15 минути. 

Скорост на вулканизация: 2-3 мм на ден. Капацитет натоварване за 

душ-кабини: след 24 часа. Капацитет постоянно натоварване: след 7 

дни. Капацитет постоянно разширение: 25%. Еластичност по DIN EN

27389: elastisch mit Rückstellvermögen > 90%. Относително удължаване 

при скъсване (по DIN EN 28339): > 150% (bei –20 °С); ca. 250% (bei +20 

°С). Напрежение на опън 100 % (по DIN EN 28339): ca. 0,35 N/mm². 

Температурна устойчивост: -40 °С до макс. 150 °С. Съставки:

силиконов полимер, силиконов омекотител, свързан с алкоксил, високо 

разсейваща се силициева киселина, предотвратява образуването на 

плесен, свързващ препарат, стабилизатор, катализатор, оцветители. 

Прозрачен вид: без предотвратяване образуването на плесен, 

оцветители. Съхранение: 12 месеца. Съхранявайте на сухо място.

Цветове: Алуминий, антрацит, сиво, бор, махагон, сребърно сиво, 

прозрачно, бяло.

Видове основи и подготовката им

Приложение

Данни за продукта

Откъснете дюзата над нареза. Завийте накрайника и изрежете края му под 

ъгъл с желаната широчина на фугата. Изстискайте уплътнителя по фугата 

със запушващ пистолет. Заглаждайте уплътнителя в рамките на 10 минути с 

намокрени пръсти или със шпатула (смесете 10% безцветен течен детергент 

с вода). Махнете лентата. Изгладете ръбовете на фугите.

Върху него не може да се нанася боя. Да не се използва върху 

битумни повърхности. В подводни зони използвайте LUGATO SUPER 

DICHT, а за естествен камък – LUGATO MARMOR + GRANIT SILICON.

Рециклирайте празните опаковки.

Моля да се има предвид


